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Narodziny wcześniaka Zdrowie kobiety
Poród przed czasem Wstydliwe problemy
to próba miłości
przyszłych mam

Czuły dotyk
Pielęgnacja malucha
buduje silną więź
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zasady

bezpiecznej
ciąży

Łagodzenie bólu
porodowego ułatwia
rodzenie

Dr n.med. Elżbieta Nowacka: Znieczulenie ma na celu zmniejszenie
i złagodzenie bólu. Odpowiednio stosowane środki i techniki są
bezpieczne dla matki i dziecka.


fot: istock

Emolienty dla niemowlaków, dzieci i dorosłych, do pielęgnacji
skóry wrażliwej, suchej i alergicznej (AZS, łuszczyca).
Delikatne hipoalergiczne składniki zapewniają komfort dla dzieci i dorosłych
0% parabenów, substancji zapachowych, konserwujących, ani barwiących
● Oillan to najczęściej polecana marka emolientów*
●
●

badania przeprowadzone w aptekach w roku 2010, przez czasopismo „Świat Farmacji”: 62% farmaceutów
wskazało markę OILLAN jako najczęściej polecaną w kategorii „Kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt i dzieci”
✳

Zapraszamy do dobrych aptek: www.oillan.eu
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wyzwania
Moja rodzina jest najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła mi się w życiu – mówi Magdalena
Sadecka-Makaruk, mama dwóch cudownych chłopców (8 i 6 lat). Ktoś powie, to żadne
odkrycie, a jednak do magii macierzyństwa (i tacierzyństwa) też trzeba dojrzeć,
by ją docenić i przeżyć na swój sposób.

Scenariusz na życie
– narodziny Joachima

M

yśl o zostaniu rodzicami pojawiła się
w naszym życiu
bardzo naturalnie.
Stwierdziliśmy, że
tego chcemy i niedługo od tej decyzji cieszyliśmy się
z „dwóch kreseczek”.To był naprawdę piękny i wzruszający czas.Najmilej wspominam beztroskie wyobrażenia, jak będzie wyglądać życie w
trójkę i wspaniałe poczucie, że poza
moim maleństwem i Mężem nic tak
naprawdę mnie nie interesuje,że jesteśmy najważniejsi. Dziś wiem, że
taki dystans może mieć tylko kobieta, która jest kochana przez swojego
partnera,ma w nim wsparcie i przez
to posiada absolutne poczucie bezpieczeństwa.
Z racji bycia życiową optymistką
nie myślałam o bólu porodowym czy
zagrażających chorobach. Śmiałam
się często i nawet walcząc z mdłościami starałam się nie zapominać,
że taka reakcja mojego organizmu
świadczy jedynie o prawidłowym
przebiegu ciąży. I tak też było, wyniki były prawidłowe, cieszyłam się
świetną formą i coraz okrąglejszym
brzuszkiem.

Myślę,że bardzo ważne jest nastawienie kobiety w tym okresie. Spokój, radość i naturalna akceptacja
stanu „bycia w ciąży” sprawiają, że
może czuć się dobrze sama ze sobą,
a dzięki temu dziecko też czuje się
spokojne, akceptowane i kochane.

Niespodziewany
poród

Mówi się, że „życie zawsze nas
zaskakuje”.Tak było w naszym
przypadku. W dniu, w którym wybierałam się na wesele znajomych,
mój synek w 29. tygodniu ciąży postanowił, że urodzi się teraz, zaraz,
ani dnia później. Zamiast na wesele
pojechałam w pięknej sukni i makijażu weselnym na izbę przyjęć do
szpitala św. Zofii w Warszawie.Tam
też po niespełna pięciu godzinach,
urodził się mój skarb, malutki Joachim,który ważył 1600 g i był kompletnie nieprzystosowany do życia
poza brzuchem mamy.
W szpitalu byliśmy 5 tygodni. Był to
czas próby dla nas jako związku,wyszliśmy z niej mocniejsi i bliżsi sobie. W takich momentach życia jest
czas na przewartościowanie tego,co
jest ważne i tego,co błahe,wtedy też

„Myśl o zostaniu
rodzicami pojawiła się w naszym życiu bardzo naturalnie.”

dr Magdalena Sadecka-Makaruk
Sekretarz generalny Fundacji Wcześniak
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Dr n. med.
Beata Sterlińska
Ginekolog
-położnik

„Badania morfologii
krwi są nieodłącznym
elementem prawidłowo
prowadzonej ciąży.”
Partner publikacji:

poznaje się prawdziwych przyjaciół.
Nie powiem, że było łatwo, bo nie
było. Strach przed nieznanym, wyrwanie z bezpiecznego otoczenia,
a co najgorsze świadomość zagrożenia życia Joasia sprawiały, że były
momenty trudne i ciężkie.

Bezcenne
wsparcie

Nasza historia z wcześniactwem zakończyła się szczęśliwie. Personel szpitala był prawdziwym wsparciem.Zawsze mieli czas,
pozwalali być z dzieckiem, uczyli,
jak je przewijać i karmić, nawet
kiedy jeszcze leżał w inkubatorze.
Myślę, że takie zaufanie do lekarzy,
wsparcie sióstr, które pokazywały
mi zdjęcia innych wcześniaków,
pocieszały, że z tego się wyrasta
i że będzie dobrze – jest ogromnie
ważne. Sądzę też, że dzięki tym pozytywnym doświadczeniom nie
bałam się drugiej ciąży, którą donosiłam do końca.
Mój urodzony o czasie młodszy
synek pokazał mi, jak wygląda normalne macierzyństwo bez laktatora,
monitora oddechu i wizyt u licznych
specjalistów.
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Znieczulenie do
porodu: fakty i mity
– Szpitale oferują szeroką gamę
metod znieczulających ból porodowy. Jak mogą one wpływać
na matkę i dziecko?
– Łagodzenie bólu porodowego ułatwia rodzenie. Odpowiednio stosowane środki i techniki znieczulające
są bezpieczne dla matki oraz dziecka: skracają pierwszy okres porodu,
nie wpływają na czas trwania drugiego i nie zwiększają odsetka porodów zakończonych drogą cesarskiego cięcia.Zmniejszają także częstość
występowania depresji poporodowej u matek.

Łagodzić, nie eliminować

W ostatnich latach poglądy na znieczulenie ewoluowały, dziś wiążą się
z podawaniem coraz mniejszych stężeń. Podążamy za ogólnymi tendencjami – w Polsce stosuje się dawki
rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa anestezjologii.
Kiedyś stosowano wysokie stężenia,
żeby wyeliminować wszystkie dolegliwości. Prowadziło to do zaburzeń –
pacjentka nie czuła skurczy i traciła
odruch parcia. W tej chwili stosuje
się znieczulenie na zasadzie łagodzenia bólu. Aby nie blokować mechanizmów fizjologicznych, lekarz
zmniejsza jego odczuwanie do poziomu akceptowalnego przez rodzącą, uprzedzając pacjentkę, że może
ona czuć dyskomfort – rozpieranie,
ucisk na spojenie łonowe, odbytnicę lub kość łonową. Pacjentka, która
ma wykonane znieczulenie regionalne metodą zewnątrzoponową
jest mobilna, czuje sygnały płynące
z jej organizmu i może nawet chodzić.

„Znieczulenie ma na celu
zmniejszenie i złagodzenie odczuwania bólu w
taki sposób, aby podczas
porodu zostały zachowane
wszelkie odruchy i mechanizmy fizjologiczne.”
Dr n. med. Elżbieta Nowacka
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Odpowiednio dobrana
metoda

W każdej metodzie analgezji porodu (zarówno drogą dożylną jak
i zewnątrzoponową czy podpajęczynówkową) podawane są opioidy,które wykazują bardzo dobre działanie
w II fazie porodu. Dodatek opioidów
w znieczuleniu regionalnym,takich

jak sufentanyl czy fentanyl zmniejsza niekorzystny wpływ leków miejscowo znieczulających, a jednocześnie powoduje wzmocnienie efektu
analgezji porodu.Dla pacjentek,które
mają przeciwskazania do znieczulenia regionalnego ( są nimi m.in.: małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, niektóre choroby serca i układu

fakty

Czy wiesz, że...
■■ W polskich szpitalach, w których istnieje oddzielny pion anestezjologiczny, o różne metody
łagodzenia bólu prosi ok. 50%
pacjentek.
■■ Zawsze powinno się omówić
z pacjentką procedurę znieczulenia (porodu lub cięcia cesarskiego), wyjaśnić istniejące wątpliwości, możliwe i dające przewidzieć się powikłania.
■■ Znieczulenie porodu można prowadzić tylko w miejscach
gdzie jest dostępne wyposażenie resuscytacyjne.
■■ Znieczulenie porodu mo-

że być prowadzone przez lekarza posiadającego odpowiednie
kwalifikacje i umiejętności.
■■ Niezbędne jest odpowiednie
monitorowanie rodzącej i płodu
w trakcie porodu.
■■ Przyczyny małej ilości znieczuleń regionalnych w Polsce:
- niewiedza pacjentek,
- nieprawdziwe opowieści
o powikłaniach i wpływie znieczulenia na przebieg porodu,
- niechęć położników,
- brak stałego dyżuru
anestezjologicznego,
- koszt.
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Wiedza
ekspertów

neurologicznego,a także stosowanie
leków,np.heparyny drobno cząstkowej i aspiryny), dobrym lekiem jest
remifentanyl (podawany dożylnie).
Jest to nowy trend – ponieważ czas
działania remifentanylu jest bardzo
krótki, lek szybko się metabolizuje
nie powodując działań ubocznych u
matki i noworodka natomiast efekt
analgezji jest zapewniony. Powyższe metody analgezji porodu mogą być wykonywane tylko przez lekarza anestezjologa! Jedynym lekiem uśmierzającym ból, który może stosować położnik jest dolargan
(aplikowany ok. 20% pacjentkom),
po którym mogą występować działania niepożądane takie jak depresja oddechowa, nudności i wymioty.
Również czas działania leku jest aż 3
razy dłuższy u noworodka niż u matki,a stosowana zazwyczaj rutynowo
dawka dolarganu – 50 mg nie zawsze
wykazuje skuteczność analgetyczną
u wszystkich pacjentek.

Indywidalne podejście

Bez względu na obraną technikę,
niezwykle ważną kwestią znieczulania porodu jest indywidualne podejście do każdej pacjentki,niezależne od tego czy jest ona wieloródką,
czy kobietą która jeszcze nie rodziła. Dawkowanie leków miejscowo
znieczulających rozpoczyna się od
najniższych stężeń i zależy m.in.
od: wrażliwości pacjentki, ułożenia
płodu,od tego czy jest to poród fizjologiczny,czy stosowano leki indukujące. Liczą się nawet subiektywne
odczucia,tj.relacje z partnerem, czy
fakt planowania ciąży.
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Cięcie
cesarskie
Nie zawsze istnieje możliwość
porodu naturalnego. Czasem jest
konieczny poród przez cesarskie
cięcie - drogą zabiegu chirurgicznego polegającego na przecięciu
i otwarciu powłok macicy i wydobyciu płodu. Cięcie cesarskie, jak
każda inna operacja może wiązać
się z ryzykiem powstania zrostów pooperacyjnych, które są
nieprawidłowymi połączeniami
pomiędzy tkankami i narządami
wewnętrznymi.
Narządy wewnętrzne i wewnętrzna ściany jamy brzusznej pokryte są cienką błoną – otrzewną. Nawet niewielkie jej podrażnienia, do których dochodzi
w trakcie zabiegu operacyjnego
mogą przyczynić się do powstawania zrostów, a te mogą prowadzić do sklejenia się tkanek i narządów, które fizjologicznie nie
są ze sobą połączone. Zrosty po
cięciu cesarskim mogą powstawać np. pomiędzy macicą i wewnętrzną stroną ściany brzucha
i mogą być przyczyną znacznego
dyskomfortu życia codziennego
jak również komplikacji kolejnego cięcia cesarskiego.
Poważne powikłania:
■■ niedrożność jelit – jest to najpoważniejsze powikłanie, które
najczęściej wymaga leczenia operacyjnego (powtórnej operacji),
■■ dysfunkcja przewodu pokarmowego związana ze zwężeniem
jelita,
■■ niepłodność – zrosty zlokalizowane w miednicy małej i wewnątrz narządu rodnego (np. po
cięciu cesarskim),
■■ zespoły bólowe.
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Zapalenie pęcherza w ciąży
Ze statystyk medycznych
wynika, że na zapalenia
pęcherza w czasie ciąży
cierpi około 20 proc. przyszłych mam. Zdarzają się
one znacznie częściej niż
u innych kobiet.
Ryzyko zapalenia błony śluzowej wyściełającej pęcherz moczowy wzrasta w czasie ciąży z wielu powodów.
Najistotniejszym są zmiany hormonalne,które obejmują cały organizm
kobiety. W okresie ciąży wszystkie
tkanki zostają nieco rozluźnione, by
dziecko mogło swobodnie rosnąć
wewnątrz macicy. Problem powstaje, bo rozluźnione zostają nie tylko
narządy rodne, ale także moczowody, pęcherz i cewka moczowa. Tak
więc drobnoustroje chorobotwórcze
mają ułatwioną wędrówkę do dróg
moczowych. Na dodatek powiększona macica uciska przewody moczowe, co powoduje zatrzymanie moczu
w pęcherzu. Poza tym,cewka moczowa jest słabiej napięta, a dodatkowy
nacisk powiększającej się macicy na
pęcherz coraz silniejszy. Układ moczowy pracuje mniej wydajnie.

Objawy zapalenia

Czasem zapalenie pęcherza może
nie dawać żadnych objawów. Wykrywa się je w czasie ogólnego lub
bakteriologicznego badania moczu.
Taki stan nazywany jest bezobjawowym bakteriomoczem. W połowie
przypadków zakażenie mija samoistnie, mimo to zawsze należy się
skonsultować z lekarzem prowadzącym ciążę.
Zwykle jednak zapaleniu pęcherza
towarzyszy uczucie parcia w pęcherzu, silna i nagła potrzeba oddania
moczu,przy czym wydala się bardzo
małe jego ilości.Kolejny objaw to ból
w dole brzucha, kłujący ból w cewce moczowej, pieczenie lub palenie
w czasie oddawania moczu. Niekiedy temperatura podnosi się do 38 st.
C, a mocz ma nieprzyjemny zapach.

Kiedy do lekarza?

Każda infekcja pęcherza moczowego
wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę. Przede wszystkim
dlatego, że nie ma potrzeby cierpieć.
Poza tym, niekiedy konieczne jest
podanie antybiotyku, który rozprawi
się z mnożącymi się bakteriami.Nie
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dbaj
o siebie

przed powrotem infekcji,która może
być o wiele silniejsza niż poprzednia
i mniej podatna na leczenie.

Wspomaganie
terapii

Poradź się lekarza

Z pozoru niewinne zapalenie pęcherza może rozwinąć się i doprowadzić do poważnej choroby nerek.
fot: istock

wolno przyjmować leków, a zwłaszcza antybiotyków na własna rękę,
bo niektóre z nich mogą uszkodzić
rozwijający się płód. I jeszcze jedna
ważna rzecz – z pozoru niewinne zapalenie pęcherza może rozwinąć się
i doprowadzić do zapalenia miedniczek nerkowych,czyli poważnej choroby nerek. Kolejnym zagrożeniem
jest także przedwczesny poród.
Jeżeli lekarz zaleci kurację antybiotykiem, nie należy jej modyfikować według własnego pomysłu,
nawet wtedy, gdy ustąpią dokuczliwe objawy. Trzeba zażyć wszystkie zalecone leki, aby ochronić się

W trakcie zapalenia pęcherza, ale
także profilaktycznie, należy pić co
najmniej 2-2,5 litra płynów dziennie. To ważne, ponieważ w rozcieńczonym moczu bakterie trudniej
się namnażają. Częste oddawanie
moczu wypłukuje bakterie chorobotwórcze z pęcherza. Warto pić sok
żurawinowy, bo nadaje on moczowi
kwaśny odczyn i powstrzymuje rozwój bakterii. Ważne jest i to, aby po
stosunku płciowym oddać mocz, aby
spłukać bakterie, które mogły być
przeniesione do twojego organizmu
na członku partnera.Okolice intymne muszą być utrzymywane w czystości, lecz przesadna higiena może
zaszkodzić – ponieważ podrażnienie
wrażliwej śluzówki ułatwia wnikanie bakterii chorobotwórczych do
cewki moczowej.
Anna Wilk
redakcja@mediaplanet.com

Czy wiesz, że...
Cewka moczowa u kobiet jest
znacznie krótsza niż u mężczyzn (ma tylko około 4-5 cm długości,a u panów aż 18-24 cm).Dlatego też bakterie mają krótką trasę do pokonania, by dotrzeć do
pęcherza moczowego,a potem dalej – moczowodami w kierunku
nerek. Za 90 procent zapaleń pęcherza odpowiada bakteria o nazwie Escherichia coli – pałeczka
okrężnicy, która naturalnie jest
obecna w naszym organizmie.
Przy niedostatecznej higienie może przedostać się z okolic odbytu
do cewki moczowej.
Na liście winowajców są też
chlamydie – bakterie przenoszone drogą płciową, które atakują pęcherz i moczowody dostając się do nich przez cewkę moczową.
Infekcjom sprzyjają również
przeziębienia i przemarznięcia, ale i... alergiczna reakcja na
podpaski higieniczne. Powodem
kłopotów może być też bielizna
z włókien syntetycznych.
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CHOROBA HEMOROIDALNA
Chorobie sprzyja dieta uboga
w owoce, warzywa, nadmiar
ostrych
przypraw, słodyczy
Dolegliwości
hemoroidalne.
alkoholu uważa, że najWiększośći pacjentów
istock
częstszymFoto:
objawem
choroby hemoroidalnej jest ból, ale nie jest to prawda.
fot: istock

Prawdy
i
mity
Częsty problem
o hemoroidach
przyszłych
mam

■■Pytanie: Czy nasza wiedza na temat
hemoroidów jest wystarczająca?
Odpowiedź:
■■Pytanie:
Jak Nie.
wieluChoroba
kobiet w ciąży
hemoroidalna
tożylaków
dolegliwość,
dotyka
problem
odbytu i z czektóra
obrosła wieloma fałszywymi
go
to wynika?
poglądami
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na jejodbytu”
■
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ciąży
cierpi ok.85%
kobiet.
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przez pacjentki
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temat hemoroidów
krąży
wiebłędne,
jakoNa
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le nieprawdziwych
opinii.
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należy
mówić o pojaniejsze się
z nich.
wieniu
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zasada

sylwetki

4

Badania morfologii krwi są nieodłącznym elementem prawidłowo
prowadzonej ciąży. Dzięki nim wiadomo, jak funkcjonuje organizm kobiety,
czy nie ma niedoborów ważnych dla rozwoju dziecka i kondycji kobiety witamin
i minerałów. Jednym z problemów jest anemia, która często wymaga zmiany
diety, ale i suplementacji żelaza.

uzupełniaj
dietę

czy wiesz, że...
Tryb życia w ciąży:

Mamy żelazne zasady

Ż

elazo jest jednym
z pierwiastków bez
którego nie możemy
sprawnie funkcjonować. Jest ono
składnikiem hemoglobiny, która ułatwia krwinkom czerwonym transport tlenu do krwi,a więc do wszystkich naszych narządów. Jest też
niezwykle ważne dla rozwijającego się dziecka, ponieważ zapewnia
sprawne działanie łożyska, dotlenienie macicy, a przede wszystkim
pomaga w prawidłowym kształtowaniu się mózgu dziecka.
Organizm rozwijającego się dziecka czerpie żelazo z zapasów, które
przed ciążą nagromadził organizm
matki. Później potrzebny mu pierwiastek pobiera ze spożywanego
przez matkę jedzenia. Najwięcej
żelaza potrzebuje około 7 miesiąca,
gdy zaczyna gwałtownie się rozwijać.Wtedy też u matki może wystąpić
niedokrwistość,czyli anemia.Niedobór żelaza objawia się ciągłym zmęczeniem, osłabieniem, bólami głowy
oraz nienaturalną bladością skóry,
a także wypadaniem lub łamliwością
włosów i przesuszeniem skóry.

Skąd czerpać żelazo?

Niedokrwistość dotyczy ok. 40 proc.
kobiet oczekujących dziecka. Prze-

ciętna dieta dostarcza 10–40 mg pierwiastka, ale organizm wchłania zaledwie 10 proc. Dlatego konieczne
jest systematyczne uzupełnianie
niedoborów, zwłaszcza, że w trzecim
trymestrze ciąży zapotrzebowanie
na żelazo wzrasta do 6 mg dziennie.
W codziennej diecie powinny się zatem znaleźć pokarmy bogate w żelazo, np. ryby, czerwone mięso, drobiowa wątróbka, ale przede wszystkim
zielone warzywa,rośliny strączkowe,
soja, suszone owoce, ciemne pieczywo i kasze gruboziarniste.Przyswajanie żelaza ułatwia witamina C,a więc
nie można unikać owoców, soków,
truskawek, pomidorów. Nie sprzyja
temu procesowi czarna herbata, kawa,coca-cola i napoje gazowane.Gdy
dieta nie pomoże wyrównać niedoborów,lekarz zaleca przyjmowanie odpowiedniego preparatu.

Żelazo w żywności
występuje w dwóch
postaciach: w produktach roślinnych jako
trudno przyswajalne,
trójwartościowe żelazo
niehemowe, a w produktach pochodzenia zwierzęcego – łatwiejsze do
przyswojenia, dwuwartościowe żelazo hemowe.

Bądź przezorna

Dwa żelaza

W pożywieniu występują dwa rodzaje żelaza: hemowe, znajdujące
się w produktach zwierzęcych oraz
niehemowe, które zawierają głównie produkty roślinne. W tkankach
zwierzęcych, czyli w mięsie 1/3 to
żelazo hemowe, a 2/3 żelazo niehemowe. Żelazo hemowe jest wchłaniane (tzw. biodostępność pierwiastka)
w ok. 30 proc., podczas, gdy niehemowe przyswajamy zaledwie w ok.

2 proc. Dlaczego tak się dzieje? Otóż,
wahania w stopniu przyswajania żelaza hemowego są małe, natomiast
przyswajalność żelaza niehemowego zależy od wielu czynników. Podstawowym jest wysycenie organizmu tym pierwiastkiem. Organizm
wchłonie więcej żelaza,gdy w posiłku
będzie mięso,produkty z dużą ilością
witaminy, kwas foliowy,miedź czy
aminokwasy.Mniej żelaza pozostanie
w organizmie, gdy posiłek będzie,
np. tłusty i bogatobiałkowy.

Dr n. med. Beata Sterlińska
Ginekolog-położnik

Anemia może być niebezpieczna
nie tylko dla przyszłej matki, ale
przede wszystkim dla dziecka. Jeżeli
rozwinie się w pierwszym trymestrze ciąży może spowodować wady
wrodzone dziecka, zaburzyć rozwój
i pracę łożyska oraz doprowadzić
do przedwczesnego porodu. W późniejszym okresie ciąży wpływa na
wagę urodzeniową noworodka.
Aby uniknąć anemii, zaleca się
profilaktyczne przyjmowanie żelaza w drugiej połowie ciąży. Zwykle
jest to około 60–80 mg/dobę, dawka
taka, według badań, zapobiega niedokrwistości w 90 proc. Suplementacja jest też niezbędna, gdy kobieta często wymiotuje, ma plamienia,
jest wegetarianką lub, gdy oczekuje
więcej niż jednego dziecka.

W Polsce obowiązują dość
jasne standardy prowadzenia ciąży prawidłowej.
■■ po pierwsze kwas foliowy co
najmniej na 3 miesiące przed poczęciem i minimum do 12 tyg.ciąży
(profilaktyka wad cewy nerwowej);
■■ po drugie badania laboratoryjne,
które warto wykonać przed planowaną ciążą (grupa krwi i czynnik Rh, przeciwciała IgG i IgM
różyczki i toxoplazmozy);
■■ warto także odwiedzić stomatologa,aby usunąć wszelkie możliwe
źródła infekcji.
W pierwszych tygodniach
ciąży proponuję także
ograniczenie kontaktów
z małymi dziećmi i unikanie większych skupisk ludzi w celu zmniejszenia ryzyka infekcji wirusowych
bardzo niebezpiecznych we wczesnej fazie organogenezy.
Współżycie seksualne
w prawidłowo rozwijającej
się ciąży nie jest zakazane,
ale wskazany jest pewnego rodzaju
umiar, gdyż silne drażnienie szyjki
macicy i gruczołów piersiowych
może w pewnych sytuacjach prowadzić do skurczów macicy.
Ćwiczenia fizyczne nie są
przeciwskazane w ciąży
prawidłowej, choć do 20
tyg. ciąży polecałbym raczej basen
i ograniczenie ekstremalnych wysiłków fizycznych, potem zalecam
ćwiczenia fizyczne wzmacniające
i rozluźniające mięśnie miednicy
ze szczególnym uwzględnieniem
mięśni krocza.
Źródło:
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
www.wczesniak.pl

Żelazo o najlepszym wchłanianiu*
wyjątkowy skład „żelazo hemowe i niehemowe
oraz kwas foliowy”
brak skutków ubocznych***
nr 1 - najczęściej wybierany i kupowany
preparat z żelazem bez recepty**
Ponad 3 razy lepsze wchłanianie*

Producent: Cederroth International, DK-3540 Lynge, Dania, tel. +45 43 66 40 00
Dystrybutor: CEDERROTH POLSKA S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin, tel. +48 22 358 13 00

inne związki
żelaza

*Borch-iohnsen B, MeltzerHM Stenberg V, Reinskou T, Trygg K (1989). Bioavailibility of daily low dose iron supplements in menstruating woman with low iron stores. Eur. J. Clin. Nutr. 44, 29-34.
**dane IMS sprzedaż wartościowa z aptek za rok 2010
***Frykman E et al. Side effects of iron supplements in blood donors: Superior tolerance of heme iron. J Lab Clin Med 1994;123:561-4.
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inspiracje

Skóra szczególnej troski
■■Pytanie: Jak właściwie zadbać o skórę niemowlęcia?
■■Odpowiedź: To pytanie
zadaje sobie większość
świeżo upieczonych rodziców.
Wbrew pozorom nie jest
to trudne wyzwanie. Wystarczy poznać kilka prostych
zasad.
Podstawowa pielęgnacja powinna
zaczynać się od czystości. Pierwszym
krokiem jest więc codzienna kąpiel.
Najlepszą porą na kąpiel jest wczesny wieczór, bo ciepła woda wycisza
malucha i ułatwia mu zasypianie.
Rodzice powinni zadbać o właściwą temperaturę wody (37°), ale również o temperaturę w pomieszczeniu (24°- 25°). Zgromadzenie wcześniej odpowiednich akcesoriów (myjka, miękki ręcznik, mydełko, szampon dla niemowląt) znacznie ułatwi przebieg całej „operacji”. Właściwą toaletę zaczynamy od mycia
buzi, najlepiej wodą przegotowaną,
potem namydlamy ciałko. Podczas
kąpieli ważne jest prawidłowe trzymanie dziecka, a szczególnie podtrzymywanie główki. W wanience

Gdy maluszek
ma skórę atopową

W poszukiwaniu
pieluszki idealnej

myjemy maluchowi włosy (łagodny szampon możemy stosować po
1. m. ż.), na końcu spłukujemy
wszystkie kosmetyki. Po osuszeniu skóry powinniśmy natłuścić
ją oliwką. Nie wolno jej jednak nadużywać ponieważ może zatykać
pory, powodując tzw. potówki.

Wybierz odpowiedni
kosmetyk

Skóra niemowlęcia jest bardziej delikatna i dwukrotnie cieńsza niż
skóra osoby dorosłej. Naskórek nie
jest jeszcze odpowiednio nawilżany
i natłuszczany, jego płaszcz lipidowy nie jest dostatecznie szczelny,
to oznacza,że o wiele łatwiej przenikają przez niego szkodliwe czynniki, takie jak zanieczyszczenia, drobnoustroje promienie słoneczne czy
chemiczne substancje (z detergentów, kosmetyków). To może stać
się bezpośrednią przyczyną odparzeń,zaczerwienienia,łuszczenia się
skóry, jej mechanicznych urazów
czy wreszcie alergii. Odpowiednia
pielęgnacja może uchronić niemowlę przed osłabieniem funkcji
obronnych jego skóry.

ważne

czystość to podstawa
Niektórzy pediatrzy zalecają
w pierwszych tygodniach życia
niemowlęcia kąpiel co 2-3 dni.
fot: istock

Czuły dotyk

Pielęgnacyjne rytuały to nie tylko
sposób na zdrową skórę i unikanie dermatologicznych problemów.
Dotyk buduje silną więź pomiędzy
dzieckiem i rodzicami. Delikatny
masaż, głaskanie plecków, brzuszka, nóżek czy rączek to też komunikowanie się z maluchem, które daje
mu ogromne poczucie bezpieczeństwa i komfort.

Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia
bez wygodnych,jednorazowych pieluch. Na rynku mamy ich ogromny
wybór, ale przy zakupie nie wystarczy kierować się tylko ceną.
Najlepsza pieluszka:
■■ Pozwala skórze swobodnie oddychać, najwięcej zależy tutaj od jej
zewnętrznej warstwy. Nie powinna
przepuszczać wilgoci na zewnątrz,
ale również nie może być wykonana
z całkowicie nieprzepuszczalnej folii
bo spowoduje podrażnienia.
■■ Jest chłonna, odpowiada za to jej
wkład (kulki lub granulki), dzięki
jego specjalnej konstrukcji wilgoć
jest utrzymywana z dala od skóry
malucha.
■■ Dopasowuje się do ciała dziecka.
Najlepsze są pieluszki na tyle elastyczne, by dopasowywały się do
kształtu ciała dziecka, nie krępowały swobody ruchów, ale też nie były
za luźne i nie pozwalały zawartości
wylewać się na zewnątrz.
Monika kaszuba
redakcja@mediaplanet.com

■■ Z myślą o codziennej pielęgnacji niemowląt i dzieci, z problemem bardzo suchej skóry, która
ma cechy atopowe i jest skłonna do podrażnień powstała Seria
Pharmaceris AT. Preparaty przeznaczone są do pielęgnacji skóry
dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia. Otrzymały pozytywną
opinię Centrum Zdrowia Dziecka.
W serii znajdują się ATOPIC
– BALNEO GEL Łagodzący kremowy żel myjący dla dzieci,ATOPIC – DERMO CREAM Delikatny
krem do twarzy dla dzieci oraz
ATOPIC – DERMO BALM Delikatny balsam dla niemowląt i dzieci.
Specjalistyczna receptura balsamu ma właściwości zmiękczające i wygładzające skórę, a zawartość kwasów omega-3 i omega-6 zapewnia jej prawidłowe
funkcjonowanie. Balsam działa
odżywczo, odnawiając ochronny
płaszcz lipidowy skóry. Specjalnie dobrany kompleks lipidowy
przywraca właściwy poziom nawilżenia. Zmniejsza swędzenie
i łuszczenie skóry oraz inne nieprzyjemne objawy wywołane
czynnikami alergogennymi. Nie
zawiera konserwantów i parabenów oraz jest bezzapachowy.

Omega
kąpiel
codziennie dla
zdrowia skóry
Spraw wielką radość małym dzieciom!

BB/22/2011

www.pielegnacjadziecka.pl

Pomóż im razem z Balneum Baby Basic.
sic.
Każdego dnia nie tylko dbasz o skórę swojego maleństwa, ale również otaczasz je miłością i troską.
Często je przytulasz i robisz wszystko, by czuło się bezpieczne.
Niestety nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Są niemowlęta, których nikt nie przytula i nie kocha. Dzieci porzucone
w szpitalu. Do chwili narodzin czuły się bezpieczne. Teraz każdy dzień pozbawiony ciepła i troskliwej opieki matki powoduje
trudne do odwrócenia zmiany w ich rozwoju psychicznym i ﬁzycznym.
Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) to miejsce, w którym maleńkie, porzucone dzieci otoczone opieką zespołu
specjalistów i wolontariuszy czekają na nowych, kochających rodziców. Osoby te często dokonują rzeczy niemożliwych, bo
zdają sobie sprawę z tego, że każdy dzień, każda godzina oczekiwania jest czasem straconym bezpowrotnie.
IPO potrzebuje naszego wsparcia. Będąc w domu ze swoim ukochanym Skarbem, Ty również możesz pomóc. Bez wysiłku
możesz przyczynić się do tego, aby porzucone niemowlęta, czekając na nowych rodziców, czuły się kochane i bezpieczne.
Aby uniknęły pobytu w domu dziecka.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU
na Fundację Rodzin Adopcyjnych*. KRS 0000151113
To niewiele kosztuje, a tak bardzo wzbogaca.

*Fundacja Rodzin Adopcyjnych prowadzi Interwencyjną Placówkę Opiekuńczą w Otwocku, w której przebywają porzucone,
maleńkie dzieci. Mają tam zapewnioną profesjonalną pomoc medyczną oraz opiekę troskliwych Wolontariuszy. Placówka stara się jak najszybciej uregulować sytuację prawną dzieci, aby bez przeszkód mogły traﬁć do rodziny adopcyjnej. Ponieważ
Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, utrzymuje się wyłącznie z wpłat darczyńców. www.adopcja.org.pl. Fundacja Rodzin
Adopcyjnych ul. Nowogrodzka 49, IIIp. 00-695 Warszawa. KRS: 0000151113 Nr konta: 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643

